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MTÜ-d saavad  
tegevuseks  

toetust küsida
Tapa valla eelarvest mittetulundus-
like spordi-, kultuuri-, noorte- ja 
külaühingutele toetuse küsimise 
tähtaeg 2018. eelarveaastaks on 10. 
september 2017!

 Taotlused tuleb tuua või saata val-
lavalitsusele hiljemalt 10. septembril 
2017. Digiallkirjaga taotlused tuleb 
saata aadressil: vallavalitsus@tapa.ee, 
käsitsi või posti teel toodud taotlused 
peavad olema samuti allkirjastatud, 
allkirjastamata taotlusi vastu ei võeta!

Tapa vallavalitsus asub aad-
ressil Pikk 15, posti teel saadetud 
taotlustele märkida ka postiin-
deks Tapa 45106, käsitsi toodud 
taotlused tuleb tuua vallavalitsuse 
maja II korrusele sekretäri kätte. 
Tapa vallavavolikogu vastav toetuse 
andmise määrus, vallavalitsuse korral-
dus, taotlusblankett (“Rahalise toetuse 
saamiseks esitatava taotluse vorm”), 
aruande ja lepingute üld- ja erivormid 
asuvad Tapa valla kodulehel  http://
www.tapa.ee/blanketidja-korrad.

Eelnevalt soovitame läbi lugeda 
ka 2015. aasta jaanuaris kehtestatud 
toetuste andmise korraga “Tapa valla 
eelarvest mittetulunduslike spordi-, 
kultuuri-, noorte- ja külaühingutele 
toetuse andmise kord”, mille leiate 
aadressilt https://www.riigiteataja.
ee/akt/406022015021. Antud korra 
alusel toimub toetustaotluste esitami-
ne ja toetuste saamine viimast korda, 
peale valdade ühinemist töötatakse 
välja uued korrad.

Ruumide tasuta kasutamise osas 
tuleb Tapa vallavalitsuse hallatava 
asutuse juhiga eelnevalt kokku leppida 
ja vajadusel sõlmida ka vastav siduv 
leping.

Küsimused esitage tel 322 9659 või 
e-maili teel indrek.jurtsenko@tapa.ee.

Indrek Jurtšenko, 
kultuurispetsialist

 Tere tulemast, aasta uus

Haridusmõtted
Haridus on väärtus, millele toetudes 
saate kujundada oma tulevikku. 
Teadmiste edasi andmine on käi-
nud põlvest põlve ning igasugustes 
tingimustest, kuid igal suvel annab 
vald koos ehitajatega endast parima, 
et sügisel kooli või lasteaeda tulijatel 
oleks põhjust sõrmedega üle uue 
värvikihi libistada või läheks nende 
nägu uusi õppevahendeid nähes 
naerule. On ju keskkond õpirõõmu 
säilitamisel oluline. 

Näiteks Vikerkaare lasteaia lapsed 
saavad oma füüsist arendada uutel 
mänguväljaku elementidel, Lehtse 
keskusehoones asuval koolil ja laste-
aial on aga tõepoolest kõik-kõik uus. 
Vastvalminud keskusehoone ühe 
katuse all on kool, lasteaed, kultuuri-
maja, raamatukogu, perearstikeskus,  
juuksur ja valla teeninduspunkt. 

Uues majas on Lehtse lasteaialastel ja 
õpilastel avarad, valgusküllased ja nüü-
disaegsed ruumid ning õues mänguala. 

Tapa vene põhikool ja seal asuvad 
lasteaia Pisipõnn rühmad saavad 
samuti uue kuue. Ehitustöödega alus-
tati juuli alguses ning lisaks välisseinte 
korrastamisele saavad katused uued 
soojustatud katted, sokliosa ning 
korrastatakse vihmaveesüsteemid.

Suuremad tööd on ette võetud ka 
Tapa Muusika- ja Kunstikoolis, kus 
remonditakse kolm klassiruumi ja 
esik. Ruumide laed ja seinad saa-
vad uue viimistluse, korrastatakse 
elektrisüsteem ning põrandatele 
paigaldatakse parkett, soojustatakse 
seinad. Samuti lammutatakse tööde 
käigus vanad ahjud, sest huvikooli 
köetakse ju nüüd meie kaugkütte võr-
gust. Seoses ühinemise käigus seatud 

eesmärkidega alustab juba sügisel 
tööd ka huvikooli filiaal Tamsalus.

Pisemaid töid on mujalgi hari-
dusasutustes, seega loodan väga, 
et need aitavad suurendada kooli-
rõõmu meie 75 lapsel, kes sel aastal 
esmakordselt kooliteed sammuvad, 
aga jätkuvat koolirõõmu soovin ka 
ülejäänud 703 Tapa valla nelja kooli 
õpilasele ning kõikidele haridustöö-
tajatele. 

Lasteaialapsi on meil sel aastal 
315. Seega astub sügisel üle haridus-
astuse läve üle 1000 lapse. 

Loodan väga, et meie tugispet-
sialistidest on abi raskete hetkede 
ületamisel ning kevadel saame nenti-
da, et järjekordne tore õppeaasta on 
selja taha jäänud koos oma põnevate 
ettevõtmistega. 

Alari Kirt, vallavanem

Algas Moe kergtee 
ehitus

Tehti algust Moe jalg- ja jalgrattatee 
ehitusega. Kõnealuse kergtee ehi-
tuse vajadus on Moe kandi elanike 
poolt tõstatatud juba aastaid järjest. 

Kergtee parandab oluliselt Moe 
rahva võimalusi mugavalt ja ohutult 
vallakeskuse poole liikuda. Jalg- ja 
jalgrattatee pikkuseks saab olema 
ligikaudu 1500 m ja see ühendab Moe 
keskuse Rakvere-Paide riigimaantee 
ristmikuga. Kergtee see osa, mis kul-
geb Moe pargis, saab valgustuse.

Ehitustööde teostajaks on War-
ren Teed OÜ ning lepingujärgseks 
tähtajaks on 30. november käesoleval 
aastal. 

Tapa vallavalitsus

Moe kergliiklusteetrassil töötab eks-
kavaator. Foto  Facebookist

26. augustil viisid Lehtse renoveeritud mitmeotstarbelise keskuse lindilõikamise tseremoonia läbi keskuse ma-
jandusjuht Tiina Talvik (vasakult), vallavanem Alari Kirt, volikogu esimees Reigo Tamm ja Lehtse kooli drektriss 
Merike Kärmas.  Hoone renoveerimata ja renoveeritud pilte saab näha lk 3.

Sügise saabumine annab märku, 
et meie jaoks on alanud uus aasta. 
Hooaega ette valmistades pin-
gutame selle nimel, et toimiksid 
olemasolevad tegevused ja kindlasti 
pakkuda ka midagi uut.

Alustame sellest, mis on teisiti. 
Esiteks on Tapa kultuurikoja pea-
hoonele lisandunud ka väike maja 
aadressil Valve 30 (endine päevakes-
kus), kus esimesel korrusel toimeta-
vad  slaavi kultuuriseltsid Chervona 
Ruta, Koit ja Orpheus. Teise kor-
ruse ruumides alustavad sügisest 
tööd erinevatele vanuserühmadele  
käelist tegevust pakkuvad töötoad, 
koolitused ning inglise ja prantsuse 
keele kursused. Maja perenaise ko-
hustustes on alates 1. septembrist 
Piret Võlli. Tema töö sisuks on maja 
korrashoid, tegevuste koordineeri-
mine ja on abikäsi  kultuurikojas 
korraldatavate ürituste läbiviimisel.

Totaalset muutumist läbib kul-
tuurikoja ümbrus ning sama ootab 
ees ka maja. Nii sisult kui vormilt. 

Nädala alguses jõudis meieni trükisoe 
kultuurikoja rekonstrueerimise eskiis-
projekt. Selle teostumisel saame juur-
de kuus ringiruumi, avara kohviku, 
ühetasapinnalise tantsusaali, esinejate 
garderoobid, pesemisvõimalused ja 
palju looduslikku valgust ruumidesse! 

Muudatusi on ka personalis. Au-
gustikuust on  ametis kunstiline juht 
Merili Vipper, kelle ülesandeks on 
huviringide töö koordineerimine ja 
kultuurisündmuste korraldamine, 
kultuurikoja tegevuste strateegiline 
planeerimine, ürituste turundamine, 
reklaam, kommunikatsioon jms.

Merili  on põline Tapa valla tüdruk. 
Ta on lõpetanud  Tartu Ülikooli Türi 
Kolledžis keskkonnakaitse ja Eesti 
Maaülikooli loodusturismi erialal.

Merili sõnastab seose looduse 
ning kultuurialal nii: „Minu jaoks 
tuginevad nii kultuur, kui loodus 
väärtustel. Ilma meie, inimeste, ak-
tiivse tegevuseta ei õnnestu säilitada 
ei kultuuri- ega looduspärandit. Ja 
mõlemad suunad arvestavad ikka 

inimese heaoluga“.  
Muutunud on ka kassa lahtioleku 

ajad – esmaspäevast reedeni kell 
12–18, nädalavahetustel vastavalt 
ürituste kavale ja üks tund enne 
sündmuse algust.

Huviringid alustavad tööd 1. ok-
toobrist. Ikka vanad tuttavad tegijad, 
aga on oodata ka uusi põnevaid 
tegevusi nii väikestele kui suurtele. 
Toimumisajad leiate septembrikuu 
Sõnumetest, kultuurikoja kodulehelt 
ja Facebookist.

Pidulik hooaja algus saab olema 
13. oktoobril ansambliga PresiDent. 
Peo teema on seekord “Kolmteist 
ja reede“. Vastupidiselt vanarahva 
tarkusele usume, et see on õnnetoov 
daatum.

Kokkuvõtteks – ilma tegijateta-
osalejateta on kultuurikoda lihtsalt 
üks maja. Tulge ja täitke see oma 
energia, oskuste, elutarkuse ning 
rõõmuga. Ausalt, igatseme teid juba!

Heili Pihlak,
Tapa kultuurikoja direktor

Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisel 
moodustuva Tapa valla valimiskomis-
joni asukoht on Tapa vallavalitsuse ka-
binet 2.5, aadressil Pikk 15 Tapa linn. 

Valimiskomisjoni tööaeg on: 
16. augustist kuni 13. septembrini 

2017 igal tööpäeval kell 13–15;
5. septembril 2017 kell 14–18.
Muul valimistevahelisel perioodil 

on valimiskomisjoni lahtiolekuaeg 
iga kuu teisel esmaspäeval alates 10-st 
kuni 12-ni.

Valimiskomisjoni esimees Pi-
ret Treial, piret.treial@tapa.ee, tel 
5557 8165. 

Valimiskomisjoni 
asukoht ja tööaeg

Tapa Muusika- ja  
Kunstikooli 

muusikaosakonna  
õppeaasta alguse  

kontsert-aktus toimub 
1. septembril kell 16 
Tapa kultuurikojas. 

Kõiki esimesse klassi  
minejaid ootame  
20 minutit varem  

kultuurikotta.
Kunstiosakonna õpetajad 

saadavad info tundide  
toimumise kohta  

lastevanemate meililisti.
Infot leiab ka kooli  

kodulehelt  
www.tapamuusikakool.ee.

Alates 13. septembrist 
alustab 

pereArsT  
riinA niibo 

taas vastuvõttu 
Lehtse keskuse 
uues hoones. 

Vastuvõtud
 kolmapäeviti 9–14. 

Palume eelnevalt 
registreeruda 

telefonil 325 8812 
ja alates septembrist 
telefonil 383 3337.

Teistel päevadel
toimuvad vastuvõtud 

Tapa perearstikeskuses. 
Esmapäeval, neljapäeval, 

reedel 9–13 ja 
teisipäeval 12–16.



Laste Vabariigi labürindis sai proovida erinevaid tegevusi ja tutvuda muuseumite eksponaatidega.

Tapa lasteaed Pisipõnn aastal 2017.
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Foto Lasteaeia arhiiv

Lasteaial on 35. sünnipäev

13. detsembril täitub 15 aastat Tapa 
spordikeskuse ametlikust avamisest.

Meeldetuletuseks paari sõnaga 
ajaloost. Spordikeskuse ehitusega 
alustati 14.01.2002, seega valmis 
hoone vähem kui aastaga. Algselt 
sai spordikeskusest linnaasutus, mis 
Tapa valla loomisega 2005. aastal 
muudeti vallaasutuseks. Sellega 
seoses liideti spordikeskuse hal-
dusalasse ka Tapa linna staadion, 
Jäneda spordihoone, staadion ja 
mängude väljak ning talvisel ajal 
valla suusarajad. 

Selle viieteist aasta jooksul on 
spordikeskuses korraldatud üle 
700 võistluse jm ürituse. Eesti ta-
semel käsipalli, maadluse, saalihoki, 
korvpalli ja võrkpalli kõrval võiks 
ära märkida näiteks Eesti-Soome 
maavõistlust maadluses, MSL Jõud 
raskejõustikualade Eesti meistri-
võistlust, Eesti meistri- ja karika-
võistlusi korvpallis, Lääne-Virumaa 
ja Eesti linnade talimängude ning 
Eestimaa suvemängude korralda-
mist, Eesti MV taekwon-do`s, maa-
ilma karikavõistluste etapp novuses, 
Yakuza Boxing Cup, Eesti Ultimate 
(frisbee) Liiga etapp jne.

Traditsiooniliselt toimub igal 
aastal Rahvusvaheline Tapa Maad-
luspäev, mis on toonud kokku 
külalisvõistlejaid Soomest, Lätist, 
Leedust, Venemaalt jm. Teine 
pikkade traditsioonidega üritus on 
Tapa Karikas käsipallis. Jõusaali 

avamisele kutsu-
sime näpunäiteid 
jagama kulturis-
mis ning fitnessis 
maailma tippu 
jõudnud Signessa 
ja Marek Kalmu-
se. Suurde saali 
sai püstitatud ro-
nimissein. Need 
on mõned näited. 
Ühesõnaga spordist kuni pere-, 
info- ja doonoripäevadeni välja. 

Võime rõõmsalt tõdeda, et spor-
dikeskuste kasutamine nii Tapal kui 
ka Jänedal on endiselt populaarne. 
Üritusi on palju ja igale maitsele. 
Täienduseks igapäevastele treenin-
gutele on peaaegu igal nädalal mõni 
huvitav võistlus. Kolm aastat tagasi 
sai valmis jõusaali juurdeehitus, tänu 
millele lisandus 45 m2 täiendavat põ-
randapinda. Samuti oleme hankinud 
mitmeid uusi jõusaali seadmeid. 

Lisaks oleme paigaldanud jook-
suraja ühte otsa kardinad, mille abil 
saab lauatennise, aeroobika vms 
jaoks ruumi privaatsemaks muuta. 

Tapa spordikeskuses on endiselt 
võimalik tegeleda pallimängudega, 
maadlusega, lauatennisega, aeroo-
bikaga, poksimisega, mägironimi-
sega (seinal), lihaste treenimisega. 
Käesoleva aasta septembrist alga-
vad ka MMA treeningud.

Peale aktiivse tegevuse on meie 
majas võimalik lõõgastuda värsken-

Tapa spordikeskuse 15 aastat

25. augustil tuli Tapa linna selline 
vahva üritus nagu Laste Vabariik. 
Tegemist oli EV 100 raames üri-
tusega, mis oli suunatud eelkõige 
lastele vanuses 3–12 eluaastat ning 
kui selline vanus, siis ilmselgelt oli 
suunatud üritus ka peredele, kus 
sellises vanuses lapsed kasvamas.

Hommik algas kohutavalt. Vih-
ma kallas nagu oavarrest ning 
hakkas juba vaikselt tekkima tunne, 
et mingi needus on meid tabanud 
sest ka 1. juunil lastekaitsepäeval oli 
enam vähem samasugune ilm, vahe 
oli vaid selles, et sel korral ei olnud 
ülitugevat tuult. 

Hommikul enne kaheksat helista-
sid nii Jäneda kui ka Lehtse lasteaia 
õpetajad ja uurisid, kas ikka üritus 
toimub. Saades vastuse, et ikka 
toimub, oldi kohe valmis osalema. 

Hommikul kella üheksast toimu-

sid ettevalmistused, et kell 11 saaks 
Laste Vabariik oma uksed avada. 
Kiiresti hakati kokku panema 
vahvat labürinti, kust oli võimalik 
igasuguseid erinevaid tegevusi teha 
ning ennast kurssi viia erinevate 
muuseumite eksponaatidega.

Kui öelda sõna muuseum, siis 
tavaliselt kisuvad inimeste näod 
viltu, sest kõigile tundub, et see on 
midagi väga ebahuvitavat. Kuid 
tegelikult ei ole see üldse nii. Erine-
vad muuseumid olid välja pannud 
väga vahvad stendid, kus lapsed 
said proovile panna oma teadmisi. 
Kõik labürindis käidavad kohad 
olid väga hästi läbi mõeldud. Las-
tele meeldis mitte ainult üks kord 
kõiki kohti läbi käia, vaid ikka kordi 
käidi koos sõpradega uudistamas ja 
oma teadmisi proovile panemas. 

Etendus, mis algas kell 11, so-

bis vaatamiseks nii lastele kui ka 
täiskasvanutele. Lapsed olid väga 
vaimustuses nukkudest, millega 
etendust tehti. Keskpäevast ala-
tes said lapsed osaleda erinevates 
töötubades, mida oli kokku neli. 
Vaatamata meeletule vihmale 
käis Laste Vabariigis palju lapsi ja 
peresid. Rõõm on näha, et lapse-
vanemad, hoolimata ilmast, olid 
valmis välja tulema.

Suur suur aitäh Tapa Valla 
Noortekogule, Tapa Pitsakoh-
vikule, Marika Talile, Indrek 
Jurtšenkole, Siim Kroonmäele, 
Kristian Külmallikule ja Tapa 
Päästekomandole, kelleta ei oleks 
me kindlasti hakkama saanud. 
Suur kummardus ka lasteaiarüh-
madele, kes hoolimata vihmast 
kohale tulid. 

Ave Pappe

Laste Vabariik Tapal

Käis koolis ükskord ema 
ja isagi käis koolis -
nüüd kahetseb, ta mõnikord, 
et vähe koolist hoolis…. 

L. Tungal

Alustan tänast lugu tuntud luuletaja mõt-
lemapanevate luuleridadega. Usun, et nii 
mõnigi meist on ennast elu jooksul just 
sarnaselt mõttelt tabanud. 

Juba aastaid räägitakse, et laps pan-
nakse lasteaeda selleks, et ta omandaks 
seal õpioskusi koolis edukaks hakkama 
saamiseks. Lasteaia lõpetamisel väljas-
tab lasteasutus igale lasteaialõpetajale 
lasteasutuse õppekava läbimise kohta 
koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud 
lapse arengu tulemused. Lapsevanem 
esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus ta 
laps asub täitma koolikohustust. Las-
teaial, nagu koolilgi, on oma arengu- ja 
tegevuskava, põhimäärus, kodukord, 
koolitusluba, õppekava. Viimati nimetatu 
tugineb riiklikule õppekavale. Haridusetee 
oluliseks astmeks teiste astmete kõrval 
on viimasel kümnendil tunnistatud ka 
alusharidus. Tapa vald on loonud kõigile 
pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele 
võimaluse käia oma teeninduspiirkonna 
lasteasutuses. Tapa vallas on lapseva-
nematel võimalus valida mitme lasteaia 
vahel, see on äärmiselt tore.

 35 aastat tagasi avati esmakordselt 
eelkooliealistele lastele Tapa Nooruse 
tänaval asuva lasteaia uksed. Tookord 
kandis lasteaed nimetust Tapa 55. las-
teaed. Alates 1992. aastast kandis sama 
asutus pikalt Tapa 1. lasteaia nimetust. 
Tänasel päeval teame seda lasteaeda 
Pisipõnni nimetuse all. See nimetus 
kinnitati lasteaiale 2001. aastal. 35 aastat 
tegutsemist lasteaiana, kas seda on vähe 
või palju, las jääda iga lehelugeja enda 
otsustada. Kindlasti on see aga number, 
mis kutsub möödunule tagasi vaatama ja 
väikest kokkuvõtet tegema.

Aastatega on selles haridusasutuses 
toimunud mitmeid muudatusi. Vahetunud 
on lapsed, õpetajad, asutuse juhid. Lihtsa 
arvutamise teel saame teada, et esimesed 
lasteaialõpetajad on tänasel päeval ise juba 
neljakümnendates eluaastates inimesed. 
Lapsi on vahetunud palju. Erinevad 
uuringud kinnitavad, et õpetajad on oma 
ametis kutsekindlad. Ka kõne all oleva 

lasteaia näitel võib sama väita. Personali-
vahetus lasteaias on küll toimunud, kuid 
see on olnud suhteliselt vähene. Pika-
ajalised staažikad pedagoogid ja teised 
lasteaiatöötajad on siirdunud valdavalt 
väljateenitud puhkusele. Nende asemele 
on asunud tööle uued, hea ettevalmistu-
sega lasteaiaõpetajad. 

Suuremad muudatused on aga toimu-
nud lasteaia õppekasvatuskorralduses ja 
kasvukeskkonnas. Õppekasvatuses on 
klassikalise õpetamise ja kasvatamise 
kõrval kasutusele võetud mitmeid alter-
natiivseid pedagoogilisi suundi. Rohkem 
tähelepanu on hakatud pöörama lapse 
individuaalsusele ja eripäradega arves-
tamisele. Lasteaias töötavad mitmed eri-
spetsialistid – tugiisik, erivajadusega lapse 
hooldaja, logopeed. Lasteaialastel on õp-
pekasvatusetöö välisel ajal võimalik soovi 
korral osaleda erinevates huvialaringides. 
Suure muutuse on läbi teinud ka lastele 
mõeldud õppe- ja mänguvahendid. Laste 
lemmikute mänguasjade nuku, palli ja 
auto kõrvale on koha leidnud huvitavad 
digitaalsed mänguasjad. Märkimisväärseid 
muutusi on läbi teinud ka lasteaia sise- 
ning väliskeskkond. Lasteaiahoonet ja 
õueala on erinevatel aastatel põhjalikult 
renoveeritud. Suurenenud kodanikualga-
tus. Lastevanemad on märkimisväärselt 
panustanud lasteaia kaasaegsemaks ja 
turvaliseks muutmisesse. Lasteaed on 
laienenud mitmesse hoonesse.

Lasteaiaperega otsustasime tähistada 
lasteaia 35. sünnipäeva septembrikuus. 
Juba kevadel tegime plaani, et ürituse 
õnnestumisse panustavad kõik lasteaia-
õpetajad, ning kaasavad sellesse ka oma 
rühma lapsed. Viime seoses sünnipäevaga 
läbi mitmeid erinevaid tegevusi, val-
mistume väärikalt, nii nagu valmistume 
erinevate toimetamiste kaudu Eesti 100 
sünnipäevaks.

George Bernard Shaw on öelnud: 
„Vaimuvalgus – see on valgus, mida me 
kunagi ei näe, aga see aitab meil näha 
kõike, mis olemas on“. Kuldsed sõnad. 
Siinkohal tänan kõiki, kes on aastate jook-
sul panustanud lasteaia arendamisse, teid 
on väga palju. Aitäh, selle eest!

Lõpetan Ema Teresa mõtteteraga: „Me 
ei saa teha suuri asju, kuid võime teha väikesi 
asju suure armastusega“, uskuge, see loeb. 

Tea Välk, Tapa lasteaia Pisipõnn direktor

datud tervisetoas, kus on solaariu-
mid ja infrapunasaun. Kuid siin 
panen veelkord kõigile südamele, 
et võtmesõna on mõõdukus. Nii 
nagu see kehtib ka toitumise ja 
kehalise koormuse korral. Ükskõik 
milliste vaeguste korral palun kon-
sulteerige enne tervisetoa kasuta-
mist (soovitus kehtib ka aktiivse 
kehalise tegevuse puhul) arstiga. 

Tapa spordikeskus on avatud 
iga päev: esmaspäevast reedeni 
8–22, laupäeval 11–19, pühapäe-
val 12–20. Suvel (01.06 – 31.08) 
oleme avatud E–R ja P 15–20. 
Lahtiolekuajad muutuvad pisut 
koolivaheaegadel ja riiklikel pü-
hadel. Interneti kodulehelt www.
tapa.ee/spordikeskus saab infor-
matsiooni spordikeskuse teenuste 
ja võimaluste kohta. 

Täiendavate küsimuste korral 
võite julgelt minuga ühendust võtta. 
Toredat ja sportlikku sügise algust!

Riho Lööper,
Tapa spordikeskuse direktor
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Reisiseltskond Väätsa jalgratttamuuseumi ees.

Lehtse alevikus asuv endine kolhoosikeskuse hoone 2016. aasta suvel.

Foto samast kohast  2017. aasta augustis, mil avamist ootab Lehtse renoveeritud mitmeotstarbeline keskusehoone.

Rain ja Kaia Jaanson, Tähe 9.

Foto  Leelo Jürimaa

Fotod  Heiki Vuntus

Foto  Eele Ehasoo

20. juulil istusid 25 memme-taati Tiit 
Orupõllu bussi, et sõita Evi-Maie 
lapsepõlve radadele Järvamaale. Selle 
sõiduga tähistas Ehavalgus ka minu 
juubelit.

Esimene peatus oli Väätsa põhikool 
ja mõis, kus ma õppisin 1949–1952 
aastani, mil lõpetasin 7. klassi. Tolleaja 
koolimaja ja praegune on võrrelda-
matud. Koolimaja tutvustas, näitas 
klassiruume ja mõisahoonet selle kooli 
õpetaja Evi Siiber. Praegu õpib Väätsa 
koolis üle 100 õpilase. Minu ajal aga 
tunduvalt rohkem, sest ümbruskonna 
küladest Kirnast, Piiumetsast ja Lõõ-
last käisid kõik lapsed Väätsa koolis. 
Nädal olime internaadis. Lõõla laste, 
sealhulgas ka minu koolitee pikkus oli 
9 km, mida me jalgsi läbisime. Lau-
päeval peale tunde koju ja pühapäeva 
õhtupoolikul jälle 9 km internaati, et 
esmaspäeva hommikul tunnis olla. Eriti 
ohtlik oli teelõik, mis läks läbi raba, 
kevadel tulid sealt nastikud ja rästikud 
end kruusateele soojendama, tuli olla 
väga ettevaatlik, et mõnele peale ei astu.

Edasi läks sõit Lõõlasse, kus ma 
elasin, õppisin ja töötasin kuni 1963. 
aastani. Lõõla küla märgiti vanemates 
ürikutes 1564. aastal. Oli suur, rikas 
ja kaunis küla. Kooliharidust hakati 
andma juba 1826. aastal. See kaunis 
koolimaja, kuhu mina läksin teise 
klassi, avati 1943. aastal.

Peale õppetöö oli tähtsal kohal 
isetegevus: rahvatants, laulukoor, näit-
mängu tegemine, käsitöö. Olin agar 
kaasa lööma igal pool. Austasime oma 
õpetajaid, sest õpetaja oli autoriteet. 
Lõpuks suleti Lõõla kolmeklassiline 
kool 2002. aastal. Koolihoone re-
noveeriti ja avati pidulikult 11. juulil 
2010. aastal Kaitseliidu Järva Maleva 
õppekeskusena.

Lõõla koolimajast ei saa enne ära 
tulla, kui ei ole seisatanud ja austust 
avaldanud Helmi Tohvelmanile, kelle 
bareljeef  asub koolimaja pargis ja mis 
avati 1987. aastal. Helmit tunneb ja 
teab kogu Eestimaa. Kohalik elanik 
Leo Voorel rääkis suure tänutundega 
kohalikest elanikest, kelle abi ja toetu-
sega see kivi üles pandi. 

Minul olid aga Helmiga erilised 
suhted. Ta oli minu lapsepõlvesõber. 
Me elasime selles uhkes häärberis, Kuu-
ramatsi talus, kus Helmi sündis jõuka ja 
rikka peretütrena. Maatöö teda ei hu-
vitanud, ta oli kõrgelt koolitatud tant-
supedagoog. Minusse, 7–8-aastasesse 
tüdrukusse, suhtus ta armastusega. 
Alati tõi mulle midagi, kui isatallu tuli. 
Kord tõi ta mulle kleidiriide, mille ta 
ise ka kleidiks valmis õmbles. Sõitsime 
ka sinna, kus Kuuramatsi talu kunagi 
asus. Seda kohta on jäädvustatud 
suure mälestuskiviga ja tahvel Helmi 
elulooga. Helmi Tohvelman suri 1983. 
aastal, olles 83. aastane. Tema nimeline 
auhind on asutatud 2000. aastal, mida 
määratakse loominguliselt silmapaist-

vale näitlejale. Helmi nimeline preemia 
antakse Järvamaa maakoolide 9. klassi 
õpilasele, kes on aastate jooksul tõsiselt 
huvitanud teadmiste omandamisest.

Preemia on saanud ka kaks Lehtse 
põhikooli õpilast – 2003. aastal Ingvar 
Mägi ja 2005. aastal Indrek Niibo.

Lõõla oli väga rikas küla. Vaata-
mata sõjale panid kolm taluperemeest 
rahad kokku ja 1943. aastal sai Lõõla 
elektrivalguse.

Lõõla külas elas üle 550 inimese. 
Sõda võttis oma, 1949. aasta küü-
ditamine aga tegi küla päris tühjaks. 
Mäletan selgelt seda õuduste ööd. 
Hommikul kooli minnes, ei tulnud 
õppimisest midagi välja, ainut nutsi-
me, vaadates tühje koolipinke. Prae-
gu on õitsvast Lõõla külast saanud 
Väätsa valla ääremaa. Ei ole kauplust, 
postipunkti, koolimaja, rahvamaja, 
kuhu kokku tulla. Kaks korda nädalas 
käib buss Paide.

Lõõlasse sõites püüab aga pilku uus 
kaasaegne Väätsa Agrole kuuluv Lõõla 
suurfarm, kuhu meil õnnestus ka sisse 
saada. Väätsa Agro juhatuse liige härra 
Margus Muld rääkis meile kaasaeg-
sest tootmisest. Laudas on karussell 
lüpsiplats, kuhu korraga läheb peale 
80 lehma. Karussell dikteerib tempo. 
Palusin klaas piima, mille peale härra 
Margus naeratas ja ütles, et seda peate 
poest ostma. Mitte, et ma ei tahaks 
teile piima anda, aga see on võimatu. 
Piim läheb torusse, sealt jahutajasse 
ja edasi hoiutanki. Igas vahetuses on 
kolm lüpsjat, kes lüpsavad ära üle 
3000 lehma. Lüpstakse kolm korda 
päevas, kell neli hommikul, kell üks 
päeval ja kell üheksa õhtul. Toodang 
lehma kohta on 11 000 kg aastas. Piima 
realiseeritakse Eestisse, Lätti ja Leetu. 
2,5 laktatsiooni peavad loomad vastu. 

Oleme härra Margusele südamest 
tänulikud, et ta oli nõus meile suurfar-
mist rääkima ning farmis ka ringreisi 
tegema, sest paljudele tahtjatele jääb 
selle farmi uks suletuks.

Suur tänu Väätsa kooli õpetajale 
Evi Siiberile ja Lõõla küla elanikule 
Viivi Kruusmannile, kes kohvilauas 
rääkis praegusest elust Lõõlas.

Oli aeg koduteele asuda. Aga enne 
oli vaja veel sünnipäeva kooki süüa, 
ning kohvi ja teed juua.

Kes oleks võinud arvata, et mina, 
Lõõla kooli tüdrukutirts, joon 70 aas-
tat hiljem kooli direktori Valter Meri-
loo eluruumides koos oma sõpradega 
kohvi ja söön kooki.

Teel koju põikasime sisse veel 
Väätsa jalgrattamuuseumi. Soovitan 
seal kõikidel ära käia, sest seal on, mida 
vaadata. 

Olen tänulik Ehavalguse mem-
medele-taatidele, kes nõustusid koos 
minuga käima nendel radadel, kus 
mina lapsena tatsasin. Aitäh Ilmar 
Kaasikule abi eest.

Evi-Maie Toomla

Mälestuste radadel

Tapa vallavalitsus korraldas iga-
aastase heategevusalase vallasisese 
konkursi „Kaunis Kodu“, mille ees-
märgiks oli taaskord välja selgitada 
Tapa valla haldusterritooriumil asu-
vad kõige heakorrastatumad objektid 
ja selle kaudu kaasa aidata keskkonna 
kaunimaks kujundamisele.

Selle aasta võitjad.
Kategoorias eramud:
- Airi ja Toivo Ivainen, Lepiku 1, 

Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Virumaa; 
- Rain ja Kaia Jaanson, Tähe 9, 

Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Virumaa.
Kategoorias äri- ja tootmisob-

jektid:
- Tapa Konsum/E-Ehituskeskus, 

Kalmistu 3, Tapa linn, Tapa vald, 
Lääne-Virumaa.

Tänukirjadega tunnustati:
- Perekond Sviridov, Spordi tn 9, 

Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Virumaa 
(eramute kategoorias);

- Jäneda Kool, Jäneda küla, Tapa 
vald, Lääne-Virumaa (kategoorias 
ühiskondlikud hooned).

Tapa valla parimate tunnustamine 
toimus Tapa linnapäevade raames 

laupäeval, 12. augustil, kus vallavanem 
andis võitjatele kätte tänukirjad ja 
väikesed preemiad. 

Ootame endiselt vihjeid ilusate ko-
duaedade kohta. Kui olete märganud 
mõnda kaunist aeda, ühiskondliku 
hoone ümbrust, tootmishoonete ümb-
rust, hoonete rühma, küla või külaosa, 

Tapa valla konkursi „Kaunis kodu“ 
võitjad selgunud

tänavat või muud, siis palun andke 
sellest teada Tapa vallavalitsusele, nii 
saame neid tublisid inimesi tunnusta-
da. Kaunitest koduaedadest palume 
teatada e-kirja teel eele.ehasoo@tapa.
ee või kirjalikult Tapa vallavalitsusele 
aadressil Pikk 15, Tapa 45106.

Eele Ehasoo, vallakunstnik

LEHTSE KESKUSEHOONE



Pildil võitja austraalia lambakoer Ocean 
Brizo Ausyte, kes avaldas publikule eriti 
sügavat muljet oma pühendumisega. 
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12. augustil toimus seitsmendat korda 
Tapa Vorstifestival ja selle raames 
peetavad Eesti meistrivõistlused 
vorstigrillimises. Võistlusel osales 6 
võistkonda: Keep Calm and Blaze on, 
Dreamer BBQ Semud, Vorstikunn & 
Roger resto, SDE, Grillministeerium/
Perepubi ja Tartu Vorstivabrik.

Võisteldi kolmes võistlusvoorus. 
Esimeses voorus ehk Näm-Näm 
vorstivoorus maitsestati, topiti ja 
grilliti vorsti. Teises ehk Kaupmehe 
fantaasiavoorus valmistati võistlus-
töö võistkonna poolt vabalt valitud 
toorainetest, kuid roa grillitav põhi-
komponent pidi olema vorst.

Võistlustöid hindasid Eesti Gril-
liliidu kohtunikud: Raili Jallai, Heiky 
Jallai, Riho Karlep, Annely Sander, 
Karita Gruuse, Jaanus Alliksoo, Lud-
mila Kuruson ja Tõnu Ennemuist.

Näm-Näm vorstivooru võitis 

võistkond SDE. Kaupmehe fantaa-
siavooru võitis võistkond Grillminis-
teerium/Perepubi. Fantaasiavoorus 
pälvisid võrdse punkti summaga 
eripreemia atraktiivseima esitluse eest 
võistkonnad Vorstikunn ja Grillminis-
teerium/Perepubi.

Võistluse üldvõitjaks ehk tiitli Eesti 
parim vorstigrillija 2017 pälvis võist-
kond Grillministeerium/Perepubi. 
Auhinnalise 2. koha saavutas Vorsti-
kunn ja 3. koha Dreamer BBQ Semud.

Võistluse protokoll ja pildigalerii: 
www.grillimess.ee/grillisündmused.

Eesti Messide degustatsioonipunk-
tis tutvustati Thai Choice kastmeid 
ja Dreameri selle hooaja ametlikke 
grilliveine. Eesti meistrivõistlused 
vorstigrillimises 2017 korraldas Eesti 
Grilliliit koos Tapa vallavalitsusega.

Kokkuvõtte koostas
 Auris Rätsep

Selleaastasest kanuurallist võttis osa viis 
võistkonda. Võistlus koosnes kokku 
kolmest stardist. Esimeses „sõeluti» välja 
kolm paremat, kes teises sõidus selgitasid 
võitja. Kaks tagumist võistkonda sõitsid 
teisel korral kohtadele 4. ja 5.

Lõplik paremusjärjestus:
1. Tapa Discolf
2. Piiderman

Tulemused:
Kategooria Parim Tõukoer
1. Austraalia lambakoer Ocean 

Brizo Ausyte, 3aastane. Omanik Mar-
ge Rebane.

2. Newfoundlandi koer Estfound-
land Dancing Alice, 3aastane. Omanik 
Mait Nõmmik.

3. Ameerika akita Burunduk Diva 
Dju, 2,5 aastane. Omanik Toomas 
Martin.

Kategooria Ilusaim Kutsikas 
(tõukoer)

1. Pomeranian Jhonny, 8kuune, 
omanik Annika Kari.

2. Welsh corgi pembroke Soulcor-
ker Lennart, 8kuune, omanik Elis 
Roosla.

3. Küülikutaks, lühikarvaline Lisego 
Nosa Nashe Vam, 7kuune. Omanik 
Inna Sakovitš.

Kategooria Ilusaim Krants
1. Kessu, 7aastane, omanik Kärol 

Valvik.
2. Nakits, 4aastane, omanik Roland 

Jolle.
3. Muffi 3aastane, omanik Helle 

Keiri.

3. Inmar
4. Imeline
5. Ilmar-Janek
Ilm meid sellel korral soosis ja ka 

kaasaelajaid oli eelmise aastaga võrrel-
des märksa rohkem.

Toredat suve jätku ja kohtumiseni 
järgmisel aastal!

Riho Lööper

Tapa vallavalitsus tänab ürituse 
läbiviijaid Luule Elbrat ja Katrin Pil-
met ning loomaarst Mikhail Stepinit. 
Suured tänud zookauplus Kuldkalake 
Tapal. Üritust toetas Royal Canin!

Aitäh kõikidele osalejatele ja pealt-
vaatajatele!

Uute trikkideni järgmisel aastal, 
seniks aga vahvaid trenne!

Vaksalis oli avatud ka nostalgiahõnguline puhvet.

Linnapäevade kanuurallitajad.

Indrek Jurtšenko on Tapa valla kultuurispetsialist ning paljude ürituste kor-
raldaja ning algataja.

Foto  Heiki Vuntus

Foto  Facebookist

Foto  Aleksander Kuruson - Eesti Grilliliit

Eesti meistrivõistlused 
vorstigrillimises 2017 

Tapa linnapäevade 
kanuuralli

Tapa linnapäevade 
koertenäitus

Tapa linna 91. sünnipäevapidu on 
juba paar nädalat tagasi peetud, uue 
peo planeerimine käib, nii et, kui kel-
legi on mõte, palun jagage, saab ehk 
võimaluse korral ka seda rakendada.

Tänavusele sünnipäevpeole andis 
tooni mitu aspekti: uued ja vahvad 
tegemised, vanad head traditsioonilised 
üritused, vaprad  tormi trotsivad korral-
dajad ja esinejad ning muidugi ka ilm.

Reedesel päeval, 11. augustil kor-
raldas Tapa gümnaasiumi vilistlane 
ja Viljandi Kultuuriakadeemia 
magistrant Ade Piht suurürituse 
“Tapa rongijaama elluärkamine”, mis 
kestis terve päev ja pool ööd takka-
pihta. See päev oli kena nostalgiareis 
Tapa vaksali vanasse rutiini, mis 
peamiselt päädis NL-s ENSV ajal 
vaksali igapäevase elukorraldusega. 
See üritus sisaldas näitusi, giidituure 
vanalt jaamaülemat, nostalgilise sisus-
tusega kohvikut, toimus kontserte, 
mängis tantsuansambel ja peo lõpetas 
makilindimuusika disko. Samal päe-
val alustasid tegevust ka üle kümne 
kodukohviku, mis olid avatud kuni 
pühapäevani. Reedel ja laupäeval oli 
Tapa linnas avatud ka näitused Tapa 
linnaraamatukogus, Tapa muuseumis 
ja Tapa kultuurikojas.

12. augustil sai näha, kuulda, kat-
suda ja kogeda vanu häid üritusi, nagu 
kanuuralli, jalgpalliturniir (kus osales 
ka liitlasvägede kaks Suurbritanniast 
pärit võistkonda), Tapa Vorstifestival 
ja Eesti meistrivõistlustest vorstig-
rillimises (milles osales samuti üks 
liitlasvägede Suurbritanniast pärit 
võistkond), toimus vahva koerte-
võistlus “Tapa linna ilusaim koer”, 
linnapäeva/vorstifestivali laat, esi-
nesid Tapa valla pisikesed ja suured 
taidlejad.

Samuti väisas linnapäevi ja pealava 
ümbrust motoklubi Rakvere Raibe. 
Eraldi üritusena toimus veel popu-
laarne Tapa rahvaralli, mis tänavu 
toimus Tapa, Kadrina ja Tamsalu 
valla teedel. Peaesinejaks esines lau-
päevasel pärastlõunal, mis oli ühtlasi 
Tapa Vorstifestivali lõpukontsert, 
Koit Toome, kes koos oma part-
neri Jorma Puusaagiga andis sulni 
kontserdi.

Õhtul aga saabus Eestisse ja sh ka 
Tapale meeletu tormiiil, mis halvas 
tantsuõhtu pea tunniks ajaks, kuid 
selle tunni jooksul korraldajad ja esi-
nejad töötasid palehigis, et pidu saaks 
toimuma. Siinkohal teen korraldajana 

tänukummarduse helimeeste Arvo 
Silla ja Einar Vuksi ees ja samuti DJ 
Märt Rannamäe ning ansambel Jus-
tamendi ees, kes teatud määral oma 
eluga riskides ja ka muuga, tegid kõik 
endast oleneva, et pidu toimuks... ja 
ta toimus.

13. augustil peeti järelpidu veel 
Valgejõe saarel, kus leidis aset ran-
navolle ja perepäev.

Täname Tapa linn 91. korralda-
misel kaasaitamise eest Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfond: 
Euroopa investeeringud maapiir-
kondadesse ehk Leader Eestit, 
Arenduskoda, Eesti Kultuurkapitali 
Lääne-Virumaa Ekspertgruppi, Ees-
ti Grilliliitu, Tapa kultuurikoda, Tapa 
spordikeskust, Vilsport OÜ-d, Näm-
Näm productionit Tapa Lastekaitse 

Ühingut, OÜ Jäneda Mõisa, Print 24, 
Põhjakeskust, Lehtse Talunike Seltsi, 
MTÜ-d-Rabarebased, meie tublisid 
kodukohvikute pidajaid, SK STEV 
ja SK Tapa, Riina Risti Tapa valla 
taidlejaid ja peaesinejaid.

Samuti tänan eraldi Erkkit, Koitu, 
Aurist, Piretit, Ave, Oliveri ja Jussi, 
Ilonat, Katrinit, Luulet, Eelet, Jaa-
nust, Heilit, Merilit, Piretit, Igorit, 
Ahtit, Madist, Kristit, Kerti, Allanit, 
Urmast, Tõnu, Valerit ja paljusid teisi, 
kes oma toeka õla nii sõnas kui teos 
alla panid, et meie kodulinna sünni-
päev kenasti korraldatud saaks, suur 
tänu Teile abi ja pühendumise eest.

Tänades kõiki, 

Indrek Jurtšenko, 
Tapa linn 91 korraldustiimi nimel

11.  augustil äratati Tapa vaksal üheks päevaks elule. Uudistajaid ja mineviku meenutajaid oli päeva jooksul vaksalit 
väisamas väga palju. Foto  Heiki Vuntus

Foto erakogust

Tapa linna 91. sünnipäevapidu 
möödus “tormiliselt”
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Meie valla kasvavat tähtsust kin-
nitas ministri juba teine visiit selle 
aasta jooksul Tapa linna. Lisaks 
peaminister Jüri Ratase aprillis 
toimunud visiidile külastas meid 
riigihalduse minister Jaak Aab. 

Kohtumisel tõstatati erine-
vaid küsimusi, mis on seotud 
meie omavalitsuse oleviku ja 
tulevikuga. Kõik osalejad jõudsid 
järeldusele, et Tapa vald areneb 
väga dünaamiliselt. Suured inves-
teeringud sõjalisse infrastruktuuri 
ja NATO sõdurite kohalolu – see 
annab tulemusi. 

Kiire areng toob välja ühe 
probleemi – teenindussektor ei 
jõua järele sõjaväelaste tempole. 
Kui toitlustussektor reageeris 
uute söögikohtade avamisega, siis 
meelelahutus – ja spordisektor 
jäid kaugele maha. Tapal ei ole 
elanike ja sõjaväelaste vajadustele 
vastavat spordikompleksi vaba 

aja veetmiseks. Jaak Aab soo-
vitas probleemi lahendamiseks 
pöörduda valla nimel vabariigi 
valitsuse poole. 

Jalutasime ministriga meie 
raudteejaama hoone juurde. Ta 
kiitis kohalikke aktiviste selle eest, 
et nad kasutavad hoonet oskus-
likult, korraldades seal erinevaid 
üritusi. Kuid kõik saavad aru, 
et see pole piisav – ilma suurte 
investeeringuteta ja renoveerimi-
seta ei ole võimalik jaamahoonet 
säilitada. Minister tegi ettepaneku 
pöörduda hoone omaniku, AS 
Eesti Raudtee poole palvega 
anda jaamahoone üle meie val-
lale. Omalt poolt lubas Jaak Aab 
informeerida sellel teemal Kadri 
Simsonit ja kiirendada lahenduse 
leidmist. Kui see juhtub – siis 
avaneb omavalitsusel võimalus 
kaasata linna jaoks nii tähtsa 
hoone renoveerimise protsessi 

erinevaid fonde. 
Kohtumise tulemusena val-

mistas Maksim Butšenkov ette 
kaks ettepanekut augustikuus 
toimunud vallavolikogu istungile. 
Esiteks – valmistada ette pöör-
dumine vabariigi valitsuse poole 
palvega koostööks basseini ehi-
tamisel. Teiseks – valmistada ette 
pöördumine AS Eesti Raudtee ja 
Majandusministeeriumi poole, et 
jaamahoone anda üle Tapa valla 
omandiõigusse.

Riigihalduse minister teatas hea 
uudise – päev enne visiiti võttis 
valitsus vastu otsuse omavalitsuste 
sissetulekute baasi suurendami-
seks. See puudutab ka Tapa valda. 
Me saame arvestada täiendavate 
vahenditega juba järgmisest aastast 
ja see kergendab eelpool mainitud 
projektide elluviimist. 

Maksim Butšenkov

Meie, erinevate poliitiliste jõudude 
esindajad, kes osalevad oma nime-
kirjadega tulevasel KOV valimisel, 
oleme väga murelikud ühe teema 
pärast, mis oli tõstatatud eelmises 
ajalehes Lilli Strõnadko poolt. 

Administratiivressursi kasuta-
mine ei ole mingi uudis, sest kõik 
võimul olijad remondivad valimise 
aastal teid ja tänavaid ning kirjuta-
vad mahukaid artikleid. Meid teeb 
murelikuks teine asjaolu. Erine-
vates allikatest saame me vihjeid 
hirmu, kui poliitilise toetuse tagaja 
kasutamise kohta. Oled nimekir-
jas – säilitad oma töökoha. Kui 
varem nägime seda väljastpoolt, 
nüüd räägivad sellest hirmunud 
inimesed ise. Hirm voolab vaikselt 

välja, rahulolematus kasvab.
Meie, kolme poliitilise jõu esin-

dajad: Keskerakond, valimisliit 
Koostöö, EKRE leiame, et see 
on lubamatu. Valla töötaja on 
spetsialist, keda peaks hindama 
töökvaliteedi, mitte poliitilise 
vaate järgi. Otsus kandideerimise 
kohta peab olema vabatahtlik.

Me oleme valmis ulatama 
abikäe inimestele, kes seisavad 
raske valiku ees. Kutsume teid 
üle tegema julge samm ning 
loobuma valimistel osalemisest. 
Meie omaltpoolt oleme valmis ga-
ranteerima kaitse valimisejärgsest 
repressioonist. 

Suure tõenäosusega luuakse 
peale valimisi Tapa vallas vähe-

malt kahe jõuga koalitsioon. Isegi 
juhul, kui esimesena jääb valimis-
liit Kirdiga eesotsas, saab teisena 
olema üks antud kirja autoritest.

Ametnikud ja allasutuse juhid, 
olge kindlad, teid on palju ja teil on 
ühine probleem. Te lihtsalt kardate 
rääkida sellest omavahel. See ei ole 
demokraatlikus riigis normaalne. 
Pöörduge meie poole ja meie ga-
ranteerime teile kollektiivse kaitse 
(soovi korral ka anonüümselt). 

Maksim Butšenkov –  
Eesti Keskerakond

Rain Sepping – Valimisliit Koostöö
Aigar Põder – Eesti Konservatiivne  

Rahvaerakond

On tõenäoline, et hirmutajale on 
hirm tuttav ning selle külvamine 
pakub talle naudingut. Kahjuks 
just sedasi käituvad meiega artikli 
„Hirm kui võimu tagaja“ autorid. 
Kas tõesti oleks nende valitsemi-
ne rajatud hirmule? See ajab küll 
hirmu nahka!

Jah, mis seal salata. Tõesti on 
valimisliidus Valgejõgi, lisaks 
veel pea neljakümnele tublile 
eri valdkonna taustaga tegusale 
inimesele, omajagu vallavalitsuse 
allasutuste juhte. Eks meid on 
nii praegustel kui ka varasematel 
valimistel olnud teisteski nimekir-
jades ja tõenäoliselt leiab meid ka 
edaspidi valimiste ajal jälle mõne 
seltskonna ridadest. Mis selles 
halba on? Või oleme me vales 
nimekirjas? Hirmutamisega pole 
siin midagi pistmist. See ei käi 
lihtsalt vallavanem Alari Kirdi 
stiiliga kokku. Pigem ühendab 
meid pikaajaline hea koostöö 
vallajuhtidega. Me kõik teeme 
oma tööd kirega ja kui see hakkab 
kustuma, peaks meis endis olema 
niipalju tarkust, et teha teed ning 
ruumi uutele mõtetele ja ideedele. 
Sellepärast ei pea ootama valimisi, 
et hirmutades kellestki vabaneda 
või et hirmu pärast kellegagi lii-

tuda. Erimeelsuste lahendamiseks 
on teisigi teid ning kahjuks osad 
neist teedest viivad ka lahku. Kuid 
kindlasti mitte nii, et kui sa minu 
nimekirjas ei kandideeri, siis...!

Kurb on aga tõdeda, et hirmu-
külvajaid leidub artiklis „Hirm 
kui võimu tagaja“ kaasautorite 
hulgas. Et mitte rääkida um-
bisikulises kõneviisis, toome 
lugejateni ühe konkreetse loo. 
Tapa lasteaia Vikerkaar direktor 
Lii Jairus: „Ülalmainitud erakon-
na nimekirjas kandideeriv Lilli 
Strõnatko “hea inimesena” soo-
vitas mul valimistel mitte kandi-
deerida, sest tema arvates polevat 
mul seda vaja ja juhul, kui valituks 
ei osutu valimisliit Valgejõgi, 
siis ei pruugi mul enam nii hästi 
minna. Alguses tundus “heatahtja 
soovitus” isegi natuke naljana, aga 
lugedes lehes ilmunud artikleid ja 
järele mõeldes tundub, et asi on 
naljast ikka väga kaugel. Kui see 
polnud ähvardus, siis mis see oli?“

Võimalik, et sarnase kohatu 
tegevuse tunneb ära veel nii mõni 
teine kandideerija?! 

Oma arvamuse toob teieni ka 
Lehtse kultuurimaja direktor Lee-
lo Jürimaa: „Olen Lehtses kultuu-
rimaja juhtinud mitme riigikorra 

ajal – 37 aastat ning seisnud kogu 
selle aja kogukonna probleemide 
eest, vaatamata sellele, kes nime-
liselt juhib kolhoosi, külanõukogu 
või valda. Volikogus olen olnud 
vähemalt viis koosseisu. Ma ee-
listan põhimõtteliselt valimisliitu, 
kuna see on parteideväline ning 
huvitub ausalt kogukonna hea-
olust. Mind solvab selline alatu 
väide, nagu oleks võimalik mind 
asutuse juhina hirmutada töökao-
tusega. Olen tõestanud oma se-
nise tegevusega, et saan hakkama 
igas ajas, kohas ja tegutsen alati 
rahva nimel. Pikaaegse kultuuri- 
ja haridusvaldkonnas tegutsenud 
inimesena võin kindlalt öelda, et 
praegune vallavalitsus on alati 
toetanud meie ettevõtmisi ja lugu 
pidanud ettevõtlikest inimestest.“

Hirmul on suured silmad ja 
praegu paistavad need küll kusa-
gilt mujalt, kui valimisliit Valgejõe 
ridadest! Me soovime valijatele 
kainet meelt! Ärge minge kaasa 
valede, hirmutamise, laimu ning 
manipulatsiooniga.

Lii Jairus, Tea Välk, Heili Pihlak, 
Leelo Jürimaa, Ilmar Kald,

Riho Lööper, Aare Palmsalu
ja Timo Tiisler. 

Riigihalduse minister külastas 
Tapa linna

Hirm kui võimu tagaja

„Vale peab olema piisavalt suur, 
et kõik seda usuksid!”

Esmakordselt toimuv 
filmifestival Kino maale 

teeb kummarduse 
Nukufilmi loomingule

Priit Pärna Animafilmifestivalist välja 
kasvanud filmifestival Kino maale toob 
oktoobris vaatajateni kolm värviküllast 
nädalat, keskendudes animatsioonile ja 
eeskätt Nukufilmi loomingule läbi kuue 
aastakümne.

“Eelmiste aastate kogemus näitas, et 
Priit Pärna animafilmifestivali alafesti-
vali Kino maale saatis suur edu ning soe 
vastuvõtt. Seetõttu leidsime, et on aeg 
korraldada uus filmifestival, mis oleks 
suunatud kultuuri- ja haridusasutustele 
Eesti maapiirkondades,” kommenteeris 
uue festivali sündi peakorraldaja Indrek 
Jurtšenko.

Kino maale filmifestivaliga saavad 
kaasa lüüa kultuuri- ja haridusasutused üle 
Eesti, näidates 9.–29. oktoobrini festivali 
erinevaid programme. Tänaseks on Jurt-
šenko sõnul näitamiskohana registreeri-
nud juba üle 100 raamatukogu, kultuuri- ja 
rahvamaja ning kooli ja lasteaia. 

“See on ilusaks sümboolseks kingitu-
seks nii laste ja noorte kultuuriaastale kui 
ka Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks,” 
lisas Jurtšenko rõõmustades.

Filmifestivali Kino maale fookus on 
animatsioonižanril ning suuresti Nuku-
filmi 60. sünnipäeval. Nii ongi vanim 
animatsioon 1957. ning värskeim 2017. 
aastast. 

“Koostöös Nukufilmiga oleme kokku 
pannud nostalgiahõngulise koondprog-
rammi, kus väikestel animasõpradel on 
avastamisrõõmu ning suurtel . Kaks 
programmi on pühendatud ka tänavus-
tele juubilaridele – animaator Mati Kütt 
tähistab 70. ning režissöör Hardi Volmer 

60. sünnipäeva,” märkis Jurtšenko.
Festivali kavas on kokku üheksa ani-

matsiooniprogrammi, üks alafestival, 
animatsioonikoolitus ja -konkurss koo-
lilastele ja noortele ning ajateenijatele. 

Kino maale jõuab tänavu peaaegu 
kõikidesse Eesti maakondadesse. Leia 
endale lähim kodune kinosaal ja mee-
lepärased programmid siit: www.kino-
maale.ee. Ela festivali tegemistele kaasa 
ka Facebooki fännilehel www.facebook.
com/kinomaale. 

Filmifestival Kino maale loodi 2017. 
aastal Tapal. Tänavune festival kestab 
9.–29. oktoobrini ning kannab Euroopa 
festivalide ühenduse EFFE kvaliteedi-
märki. Tapa vallavalitsus ja MTÜ Tapa 
Linna Arengu Selts on korraldas aastatel 
2012–2016 ka Priit Pärna animafilmi-
festivali.

Filmifestivali Kino maale korraldavad 
Tapa vallavalitsus ja MTÜ Tapa Linna 
Arengu Selts. Festivali korraldamist 
toetavad Pria toetusmeede Leader Eesti, 
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Eesti 
Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspert-
grupp, Eesti Filmi Instituut, Päts OÜ ja 
pubi Tareke. Koostööpartneriteks on 
Nukufilm, MTÜ Nukufilmi Lastestuudio, 
Eesti Filmi Instituut ja Tallinnfilm, Tapa 
kultuurikoda, Tapa gümnaasium, Gobus, 
Elron, Lansar Grupp OÜ, Kuma AS, üle 
100 tubli kultuuri- ja hariduseasutuse üle 
terve Eesti jt.

Indrek Jurtšenko, 
Filmifestival Kino maale 

peakorraldaja

Filmifestival Kino maale (endise nimega 
Priit Pärna animafilmifestival) korraldab 
tänavu koolilastele ja noortele animat-
sioonitöötube, kus kõikidel osalejatel on 
võimalus arendada oma loovust ja jutus-
tada erinevaid lugusid animatsioonikeeles.

Animatsioonitöötoad toimuvad tei-
sipäevast neljapäevani, 9.–11. oktoobril 
kl 12–16 Tapa gümnaasiumis (Pargi 
12, Tapa) ning töötubades õpitakse sel 
korral joonisfilmi, nukufilmi/lamenuku 
ja eksperimentaaltehnikaid. Töötuba-
desse registreerumine on avatud reede-
ni, 6. oktoobrini 2017 https://goo.gl/
forms/OW8CbMTXQOn7DEAb2 ja tel 
5303 7660. Töötube viib läbi Filmifestival 
KINO MAALE koostööpartner MTÜ 
Nukufilmi Lastestuudio. Töötubades 
osalemine on tasuta.

Töötubadest saavad osa võtta Tapa 
valla, Arenduskoja Leader piirkonna, 
naabervaldade, Lääne-Virumaa, aga ka 
kõikide teiste Eesti piirkondade lapsed ja 
noored vanuses 5–19 eluaastat, oodatud 
on ka filmihuviliste vanemad ja õpetajad/
juhendajad. 

Kõik töötubades valminud filmid 
osalevad ka konkursil. Välja antakse 
Grand Prix ja palju eriauhindu. Konkur-
situlemused tehakse teatavaks festivali 
galal laupäeval, 28. oktoobril 2017 Tapa 
kultuurikojas (Turu 8).

Aastatel Tapa valla ja Nuklufilmi 

Lastestuudio koostöös korraldatud 
Priit Pärna animafilmifestivalil aastatel 
2012–2016 osales animatsioonitöötuba-
des kokku üle 450 noore ja täiskasvanu, 
kelle fantaasialend kestab kokku ligi 170 
erinevas animatsioonis kogupikkusega 
105 minutit. 

Töötubade lisainfo: Eva Kristjuhan, 
Nukufilmi Lastestuudio juhataja, tel 
5303 7660, e-post info@nukufilmilaste-
stuudio.ee, www.nukufilmilastestuudio.
ee. 

Tänavuse aasta aprillis asutatud Filmi-
festival Kino maale toimub ajavahemikus 
9.–29. oktoober 2017 ja on pühendunud 
animatsioonile ning Nukufilm 60 sünni-
päevale. Filmfestival alustab lähiaastatel 
ka (lühi)mängufilme ja dokumentaal-
filmide näitamist. Filmifestival Kino 
maale kannab aastatel 2017–2018 EFFE 
kvaliteedimärki.

Filmifestivali Kino maale toetavad 
Tapa vallavalitsus, MTÜ Tapa Linna 
Arengu Selts, PRIA Leader-programm ja 
Arenduskoda, SA Eesti Filmi Instituut, 
Eesti Kultuurkapital Lääne-Virumaa 
Ekspertgrupp, Lääne-Virumaa Omava-
litsuste Liit, jt.

Fest iva l i  ü ld info:  Indrek Jur t-
šenko, filmifestival Kino maale, tel 
(+372) 529 0785, 

e-post indrek.jurtsenko@tapa.ee, 
www.kinomaale.ee. 

Tapa vallas loodud uus
 filmifestival Kino maale 

kutsub koolilapsi 
animatsioonitöötubadesse
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Tapa linnas Ülesõidu 8 asuv jäätmete 
kogumispunkt kolib alates 8. septemb-
rist uude asukohta. Uueks aadressiks 
on Paide mnt 7j. Uues kogumispunktis 
laieneb ka elanikkonnalt vastuvõetavate 
jäätmete sortiment. Tapa valla elanikud 
saavad tasuta kogumispuntki tuua all-
järgnevad jäätmed:

•	 paber ja kartong;
•	 klaas;
•	 tekstiil (rõivad); 
•	 metallid;
•	 suurjäätmed, sh kasutuskõlbmatu 

mööbel;
•	 kodumajapidamisest pärinevad 

ohtlikud jäätmed:
o kasutatud õlid ja õlifiltrijäätmed 

nagu õlifiltrid ja õlipakendid;
o värvi-, liimi- ja lakijäätmed, nende 

pakendid ning nende ainetega määrdu-
nud töövahendid; 
o lahustid, nagu näiteks tärpentin, 

atsetoon ja tehniline bensiin;
o taimekaitse- ja putukatõrjevahen-

did ning nende pakendid;
o vanad akud ja akuvedelikud;
o leeliselised ja pesuained;
o kasutamata jäänud või aegunud 

ravimid ja farmaatsiatooted;
o elavhõbedakraadiklaasid;
o päevavalguslambid;
o patareid;
•	 pakendid;
•	 vanarehvid; 
•	 probleemtoodete jäätmed:
o suured kodumasinad (külmikud, 

pesumasinad, elektripliidid, mikrolai-
neahjud, elektriradiaatorid, kliimasead-
med, ventilaatorid jms);
o väikesed kodumasinad (tolmu-

imejad, õmblusmasinad, röstrid, kellad, 
kaalud, kohvimasinad jms);
o kodused IT & telekomseadmed 

(personaalarvutid, sülearvutid, telefo-
nid, mobiiltelefonid, automaatvastajad, 
printerid jms);
o tarbeelektroonikaseadmed (raa-

diod, televiisorid, videokaamerad, mag-

netofonid, muusikariistad jms);
o luminofoorlampide valgustid ja sir-

ged luminofoorlambid, kompaktlambid;
o elektritööriistad (va. tööstuslikud);
o elektrilised mänguasjad;
o seire ja valveseadmed (suitsuan-

durid, kütteregulaatorid, termostaadid 
jms);

•	 plastid;
•	 puit.
Tasu eest võetakse vastu:
•	 ehitus- ja lammutusjäätmeid hinna-

ga 102 eurot tonn;
•	 biolagunevaid aia- ja haljastusjäät-

meid hinnaga 66 eurot tonn;
•	 eterniiti hinnaga 144 eurot tonn.
Jäätmete kogumispunkti lahtiole-

ku ajad on: esmaspäeval kell 10–17, 
kolmapäeval kell 11–16, reedel kell 
10–17, laupäeval kell 10–15, riiklikel 
pühadel suletud.

Jäätmete kogumispunkti haldab AS 
Eesti Keskkonnateenused. Jäätmete 
kogumispunktis võetakse jäätmeid vas-
tu ainult Tapa valla elanikelt. Jäätmete 
toojad registreeritakse.

Tasuta vastuvõtmisele kuuluvad need 
elektri- ja elektroonika seadmed, mis on 
komplektsed ja ei sisalda muid jäätmeid.

Jäätmed tuleb viia kogumispunkti 
ainult lahtiolekuaegadel, kogumispunk-
ti värava taha jäätmete panemine on 
keelatud.

Lisainfo telefonil 5330 1779 või 
322 9665.

Jäätmete kaalumisel ja konteineritesse 
ladustamisel aitab ja juhendab vastu-
võtupunkti töötaja. Väiksemat kogust 
peab olema võimalik kaaluda euroalusel, 
suurema koguse puhul vajalik eelnev 
kokkulepe kogumispunkti töötajaga.

Kogumispunkti võivad oma jäätmeid 
tuua ka juriidilised isikud, kellele on kõi-
kidele jäätmetele kehtestatud hinnakiri. 

Jäätmeinfo leitav www.tapa.ee-kes-
kond, majandus-jäätmemajandus.

Krista Pukk,
keskkonna- ja heakorraspetsialist

18.07.2017
•	Kahele abivajajale eraldati küt-
tetoetust, kahele ravimitoetust, 
ühele majanduslikult raske olukorra 
puhul toetust ning ühele abivajajale 
peretoetust;
•	otsustati toetada kahe lapse toit-
lustamist lasteaias;
•	otsustati kokku maksta 17 abi-
vajajale väljaspool kodu osutatava 
üldhooldusteenuse eest AS Viru 
Haiglas hooldus-põetustoetust 
pensionist ja puudetoetusest puu-
dujääva osa kompenseerimiseks;
•	eraldati üks koht abivajajale Tapa 
hooldekodusse;
•	väljastati ehitusluba ehitise (puur-
kaevu) rajamiseks Tapa vallas Näo 
külas Kopli kinnistul;
•	väljastati ehitusluba ehitise (puur-
kaevu) rajamiseks Tapa vallas Saksi 
külas Kuriste kinnistul;
•	väljastati ehitusluba ehitise (soo-
juspuuraukude) rajamiseks Tapa 
linnas Kivi tn 12 kinnistul;
•	väljastati ehitusluba ehitise (puur-
kaevu) rajamiseks Tapa vallas Tõõ-
rakõrve külas Kuriste kinnistul;
•	väljastada kasutusluba ehitisele 
ehitisregistrikoodiga 120535177, 
keskusehoone, laiendamisel Tapa 
vallas Lehtse alevikus Rägavere tee 
19 kinnistul;
•	tunnistati Tapa vene põhikooli 
akende vahetuse edukaks pak-
kumuseks OÜ RAM Builder poolt 
esitatud pakkumus;
•	lihthanke nr 188435 „Moe jalg- ja 
jalgrattatee ehitus“ edukaks pak-
kumuseks tunnistati ühispakkujate 
Warren Teed OÜ ja AS Kiirkandur 
poolt esitatud pakkumus.

27.07.2017
•	Kooskõlastati puurkaevu rajamise 
asukoht kinnistul Lehise Jäneda 
külas Tapa vallas;
•	võeti vastu üks korraldus loa 
andmise kohta jäätmemahuti pe-
rioodiliseks tühjendamiseks ja üks 
korraldus korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemise kohta;
•	loeti Prisma Net OÜ poolt esi-
tatud dokumentatsioon nõuetepä-

raseks ning lubada neil paigaldada 
välireklaame Tapa linna keskvälja-
kul ja Vilmsi platsil asuvatele piila-
ritele alates 27. juulist 2017 kuni 27. 
juulini 2019;
•	loeti Tribus OÜ poolt esitatud 
dokumentatsioon nõuetepäraseks 
ning lubada neil paigaldada reklaam 
mõõtmetega 4000 mm x 2000 mm 
Pikk 3, Tapa linn asuvale hoonele 
alates 27. juulist 2017 kuni 27. 
juulini 2019;
•	lihthanke nr 188435 „Moe jalg- ja 
jalgrattatee ehitus“ edukaks pakku-
museks tunnistati Infragate Eesti 
AS poolt esitatud pakkumus;
•	anti üürile Tapa vallale kuuluv 
korter asukohaga Moe 3-8 Moe 
küla Tapa vald;
•	pikendati sõlmitud munitsipaal-
korteri üürilepingut, asukohaga 
Keskuse 1 Lehtse alevik Tapa vald 
ja Eha 15-26 Tapa linn;
•	Anti rendile OÜ-le Sirke mit-
teeluruumid pindalaga 23,3 m² 
aadressil Rägavere tee 19 Lehtse 
alevik Tapa vald kolmeks aastaks;
•	otsustati osta abivahend ja anda 
see kasutusse;
•	võeti vastu korraldus kohtumää-
rusest tuleneva kohustuse täitmise 
kohta;
•	Võeti vastu korraldus Tapa valla-
valitsuse hallatavate haridusasutuste 
töötajate töötasu alammäärade 
kohta 2017. aastal.

03.08.2017
•	Väljastati ehitusluba Tapa val-
lavalitsusele Tapa vallas Moe jalg-
jalgratta tee ehitustöödeks;
•	väljastati Tapa linnas Jaama tn nr 
7910014 ja Sauna tn nr 7910072 
Ambla mnt nr 7910004 ja Jaama tn 
nr 7910014 ringristmiku ajutine sul-
gemise luba alates 07.08.2017 kella 
8-st kuni 30.09.2017 kella 17-ni;
•	otsustati muuta osaühingu Tapa 
Vesi põhikirja.

10.08.2017
•	Väljastati tänava ajutine sul-
gemise luba Tapa linnas Kooli 
tänaval Kooli tänava ja Kevade 

tänava ristmiku ja Kooli tänava ja 
Nooruse tänava ristmiku vahelisel 
lõigul alates 25.08.2017 kella 10st 
kuni kella 17ni;
•	anti MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing 
avaliku ürituse luba “ Laste Vabariik 
Tapal ” korraldamiseks Tapa linnas 
Tapa Muusikakooli pargis ja Kooli 
24 esisel 25. augustil 2017 kell 8–20;
•	anti Tapa valla elanikule Maksim 
Butšenkovile avaliku ürituse luba 
ürituse “Keskerakonna Perepäev” 
korraldamiseks Valgejõe saarel 13. 
augustil 2017 kell 10–20;
•	otsustati esitada Viru-Maakohtule 
avaldus piiratud teovõimega täiseali-
sele isikule eestkoste seadmiseks ja 
teha ettepanek määrata eestkostjaks 
Tapa vallavalitsus, kui eestkosteasu-
tus kuni füüsilisest isikust eestkostja 
leidmiseni;
•	sõlmiti üks koduteenuse osuta-
mise leping;
•	neljale puudega isikule määrati 
hooldajad ja hooldajatele hoolda-
jatoetused;
•	laiendati alaealise teovõimet kuni 
tema täisealiseks saamiseni;
•	puudega lapsele määrati hooldaja 
ja hooldajale hooldajatoetus;
•	kinnitati konkursi „Kaunis Kodu“ 
tulemused;
•	riigihanke nr 188652 „Dement-
setele eakatele ja mäluhäiretega 
inimestele päevahoiuteenuse osu-
tamine“ edukaks pakkumuseks 
tunnistati Viru Haigla AS poolt 
esitatud pakkumus;
•	otsustati korraldada lihthan-
ge „Lehtse ja Jäneda õpilasliinid 
2016/2017“;
•	määrati Tapa vallas Näo külas 
asuva riigi omandisse taotletava 
maaüksuse koha-aadressiks Lää-
ne-Viru maakond, Tapa vald, Näo 
küla, Kiilu;
•	nõustuda Tapa vallas Tapa linnas 
asuva Valgejõe pst 9 maaüksuse os-
tueesõigusega erastamisega ehitise 
omanikule;
•	nõustuti Tapa vallas Moe külas 
asuva Annimetsa kinnistu jagami-
sega kaheks eraldi katastriüksuseks.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Tapa valla jäätmete 
kogumispunkt kolib uude 

asukohta
Tapa kesklinna ümberehitustööde-
ga on jõutud üsna kaugele.

Suuremal osal remonditavatel 
tänavatel on lõppenud alumiste 
teekihtide ehitus. Paigaldatud on 
maa-alused kommunikatsioonid: 
kanalisatsiooni- ja sademevete to-
rustikud, samuti tänavavalgustuse 
elektrikaablid ja valgustusmastide 
alused. Remonditakse kanalisatsioo-
nikaevusid. Paigaldatakse sõidutee-
de äärekive, ehitatakse kõnniteid 
ja liiklusohutuse saari. Tänavaid 
valmistatakse ette asfalteerimiseks. 
Kirikupargis on suur osa kõnni-
teedest juba rajatud. Alustatud on 
kõlbmatu materjali väljakaevamise-
ga ka bussijaama ümbruses ja Valve 
tänava parkla alal.

Seoses sellega, et ehitustööde 
ajal on kohalikud inimesed tund-
nud huvi, kas tänavate sõiduteed 
ei tule liiga kitsad, selgitan veidi 
käsilolevate tööde eeldatavat tule-
must. Projektide nimetused: “Tapa 
raudteejaama, bussijaama, kesklinna 
haljastuse ja inimeste igapäevaste lii-
kumisvõimaluste väljaarendamine” 
ja “Raudteepeatuste ühendamine 

erinevate liikumisviisidega” ise 
avavadki ettevõetud rekonstruee-
rimise eesmärgi. Ulatuslike tööde 
tulemusena parandatakse eelkõige 
jalakäijate ning bussiga ja rongiga 
reisijate liikumisvõimalusi ning 
muudetakse sujuvamaks kesklinna 
liikluskorraldus. Põhjalikult muutub 
bussijaama liikluskorraldus, bussi-
jaama eest kaob parkimisvõimalus 
erasõidukitele, autod saab parkida 
uutesse rajatavatesse parklatesse 
ning ala kohandatakse ümber bus-
side tarvis. Rajatakse märkimisväär-
ses mahus kõnniteid.

Kaasaegses euroopalikus liiklu-
ses on nii, et jalakäijad, võrreldes 
sõidukitega liiklejatega, on nõrgem 
pool. Kogu Euroopas, kui kujunda-
takse ümber linnasüdamikke, mõel-
dakse eelkõige jalakäijate ohutuse 
peale. Ka meil Eestis peavad riik ja 
omavalitsused tegema jõupingutusi, 
et kaasaegses linnaruumis tagada 
jalakäijatele mugav ja turvaline 
liiklemine. 

Seega, käsilolevate projektide 
eesmärk ongi just jalgsiliiklejate 
liikumisteede väljaarendamine. 

Loomulikult ehitatakse ümber ka 
kõnealuste tänavate sõiduteed, kuid 
nende läbimine nõuab tulevikus 
autojuhtidelt senisest suuremat 
tähelepanu. Pärast tööde lõppu 
on kõik tänavad läbitavad ka ras-
ketranspordile, kuid niisuguste 
sõidukite arv Tapa kesklinnas ei 
saa olla suur. Tapa kesklinnas ei ole 
raskeveokite transiiti, seal võivad 
sõita vaid lubadega kaubaautod ja 
eritransport. Valdavalt sõidavad 
kesklinnas sõiduautod ja autobus-
sid. Raskeveokitele on soovitatavaks 
teelaiuseks umbes 3,5 meetrit ja see 
saab olema tagatud. Võib ehitada ka 
laiemaid tänavaid, kuid see ei oleks 
majanduslikult otstarbekas. 

Niisiis, Tapa kesklinna ümberku-
jundamine on ette võetud eesmär-
giga muuta linnasüda turvaliseks 
ja huvitavaks kohaks, kuhu meie 
elanikud tahavad tulla. Sujuva ja 
ohutu liiklemise tagavad, lisaks 
rajatavatele sõidu- ja kõnniteedele, 
liiklejate vastastikune lugupidamine 
ja tähelepanelikkus.

Andrus Freienthal,
abivallavanem

Tapa kesklinna ümberkujundamine 
teeb turvalisemaks 

jalakäijate liiklemise

Pädevusega  
eLeKTriK

teostab kõiki elektritöid.  
Tel 5341 9510,

e-mail  
lepikuelektritööd@gmail.com.

ELEKTRITÖÖD    
PROJEKTEERIMINE

KONTROLLMÕÕTMISED
ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT    

KONSULTATSIOON
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Tapa XI rahvajooks ja kepikõnni-
matk toimub 1. oktoobril. Rahva-
jooksu korraldab Tapa vallavalitsus 
koos spordiklubiga Nelson, jooksu 
toetab peale valla veel Eesti Kul-
tuurkapitali Lääne-Virumaa Ekspert-
grupp, Pätsi kohvik ja Tapa Mill OÜ.

Stardid antakse Tapa linnastaa-
dionil 1. oktoobril kell 13. Kõik on 
oodatud!

Tapa valla rahvajooksu ja kepi-
kõnnimatka 2017 juhend 

1. Korraldus.
Tapa valla rahvajooks toimub 

pühapäeval, 1. oktoober 2017. aastal.
Tapa valla rahvajooksu korraldab 

Tapa vallavalitsuse poolt moodusta-
tud korraldustoimkond.

2. Rada. Start. Finiš 
Rada kulgeb erineva kattega tee-

del ja on tähistatud. Osavõtjad pea-
vad ohutuse huvides järgima liikluse 
korraldajate märguandeid.

Start ja finiš on Tapa linnastaadio-
ni maja kõrvalt.

Põhijooks 7,3 km – start kell 13; 
kepikõnnimatk 4 km – start kell 13. 
Laste- ja noortejooksud 400 m ja 
1 km – start kell 13.05 ja 13.15. 

Kepikõnnimatk toimub põhi-
jooksu rajal. Kepikõnd ei ole võist-
lusdistants (aega ei võeta, tulemused 
finišiprotokollis esitatakse raja läbi-

Algus eelmises ajalehes
1972. aastast alustati ulatuslikke 

taastamistöid, alustasid Leningradi 
kunstnikud, lisandusid Riia, Moskva, 
Valgevene kunstiteadlased. Ühise töö 
tulemusena on 138 ruumist taastatud 
umbes 40. Aga väga-väga uhked 
saalid ja toad: Kuldne saal, Valge saal, 
Marmorsaal, Sinine salong, Roosituba, 
Suur galerii, Portreegalerii, raamatuko-
gu, isegi vannituba... Ooooh! Seinad ja 
laed täis maalinguid, mis kolmekord-
sete värvimiste alt välja tulnud. Vot, 
millega barbarid hakkama said!

Lossi taga asuv, jälle Rastrelli 
kavandatud prantsuse stiilis barok-
kaed on suuresti taastatud, ka uhke 
rikkalik roosiaed. Seda ümbritseva 
kanali taga paiknevad jahialad. Meie 
sõitsime aia läbi elektromobiili ja 
giidiga. Ikkagi 10 hektarit! Väsitav, 
eks! Aga meie just sellel päeval 80-

nute osas tähestikulises järjekorras). 
3. Osavõtjad
Osaleda võivad 7,3 km distantsil 

15-aastased ja vanemad jooksuhuvili-
sed, kes on antud distantsiks piisavalt 
treeninud. Erandkorras lubatakse 7,3 
km rajale ka piisavalt treenitud noori 
vanuses 11 aastat ja vanemad, kuid 
seda oma treeneri või lapsevanema 
kirjaliku loaga. Jooksust osavõtt toi-
mub kõigile omal vastutusel.

4. Võistlusklassid, distantsid ja 
osavõtutasud

E e l r e g i s t r e e r u m i n e  k u n i 
27.09.2017 https://goo.gl/forms/
eFSTAIKYPRql5XA83. 

Lastejooksud
Kuni 1 km poisid/tüdrukud 6 

(2011 ja hiljem sündinud) – 400 m, 
tasuta; poisid/tüdrukud 10 (2007–
2010) – 1 km, tasuta; poisid/tüdrukud 
14 (2003–2006) – 1 km, tasuta.

Põhijooks 8 km
Noormehed/neiud 18 (1999–

2002) eelregistreerunutel 3 €,  
kohapeal 5 €; naised (1977–1998)  
eelregistreerunutel 5 €, kohapeal 8 €; 
mehed (1972–1998) eelregistreeru-
nutel 5 €, kohapeal 8 €; mehed 45+ 
(1971 ja varem) eelregistreerunutel 5 
€, kohapeal 8 €; naised 40+ (1976 ja 
varem) eelregistreerunutel 5 €, koha-
peal 8 €.

Avatud rada / kepikõnd – tasuta.

seks saanud reisikaaslane Helgi Peets, 
kõndis jalgsi aia läbi ja astus ka seal-
setesse paviljonidesse sisse!

Aga edasi tuli veel lõunasöök 
Kuramaa esimese hertsogi Gott-
hard Kettleri (selle, kelle hauarahu 
rikkusime!) Bauska lossis. No seda 
praadi andis ikka süüa, enne veel 
supp ka. Sünnipäevalaps tegi šampu-
se välja! Kohvi/teed ei jõudnud ära 
oodata, kiirustasime Mežotne mõisa. 
Mežotne 1696 hektari suuruse mõisa 
andis Katariina II oma lapselaste 
kasvatajale (Paul I guvernant) Char-
lotte von Lievenile klassitsistliku lossi 
rajamiseks (arhitektid Quarenghi, 
Berliz) ja valmis sai 1802. Katariina II 
on Charlotte iseloomustuseks öelnud 
“un ocean de douceur et d´indulgece” 
(õrnuse ja heatahtlikkuse ookean).

Von Lievenite dünastia on kahjuks 
lõppenud, aga viimased neist, kes ka 

4. Registreerimine Eelregistreeru-
mine kuni 27.09.2017 https://goo.
gl/forms/eFSTAIKYPRql5XA83. 
Osavõtjate registreerimine toimub ka 
kohapeal kuni kell 11.30–12.30, kuid 
see on kallim! 

5. Autasustamine
Autasustamised toimuvad Tapa 

linnastaadioni maja ees, alates 14.15. 
Põhijooksu üldarvestuses autasus-
tatakse 6 kiiremat meest ja 3 naist. 
Lisaks autasustatakse vanuseklassides 
P/T 6, P/T 10, P/T 14, P/T 18, 
M/N, N 40+ ja M 45+ vanuseklas-
sides 3 kiiremat. Diplomi ja medalite 
ning muude meenetega autasustatak-
se iga võistlusklassi 3 paremat ja põ-
hijooksu 6 kiiremat meest ja 3 naist.

6. Üldinfo
Osavõtjatele kindlustatakse rada, 

rinnanumber, infoleht seinal, ajavõtt, 
tulemus lõpu-protokollis, vajadusel 
esmaabi kogu raja ulatuses, katkes-
tajate transport finišisse.

NB! Jooksja tervisliku seisundi 
eest vastutab kogu võistluse käigus 
jooksja ise!

NB! Rahvajooksu korraldajal on 
õigus vajadusel ja jooksvalt juhendit 
muuta või täiendada, palume jälgida 
selle kohast informatsiooni Tapa 
valla uudistest rahvajooksu kohta 
aadressilt www.tapa.ee.

oma esivanemate kodu külastanud, 
on urnidega Saksamaalt Mežotne 
lossi lähedale mulda sängitatud. 
Lossi juures olev 19, saj. rajatud 
park on suurelt osalt Inglise park. 
Lielupe vastaskaldal on paik, kus 
semgalid pidasid Saksa ristirüütlitega 
viimase võitluse, mõistsid, et vas-
tupanu on mõttetu, põletasid oma 
linnuse, järel on ainult linnamägi ja 
asusid ümber Leetu.

Meie aga võtsime suuna Ees-
tisse, ikka oma kodulinna poole. 
Jäi veel ütlemata, et mõtle kui tore, et 
meil on olemas Marika Müürisepp ja 
Tapa Buss OÜ, kes meile neid tore-
daid reise ja teatriskäike organiseerib! 
Sügisel tulemas reis Sankt- Peterbu-
risse ja tekkis suur isu ka selle reisi 
järele! Ikka edasi ajaloohõngu otsima 
Venamaa tsaaririigi radadel...

Marika Rajur

Tapa valla XI rahvajooks ja 
kepikõnnimatk toimub 1. oktoobril

Külla Lätimaale! 

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

3. sept Algab Lehtse Pinksi PühaPäevade XVI hooaeg! 1.PPP !  
Osalema oodatud kõik huvilised: mehed, naised, poisid, tüd-
rukud. Mäng turniiridena.  Täiskasvanute registr algab 9.30 
ja lõpeb 9.55! Täiskasvanuil osamaks 3,50 eurot, õpilased 
tasuta. 

11. sept kl 13 Memme-taadi pannkoogipiknik. Tähistame vana-
vanemate päeva. Ilusa ilmaga õues. Oled oodatud, vanaema 
ja vanaisa! 

17. sept kl 12 Lehtse külakilb 1. mäng. Algab XVI hooaeg. Män-
gud kestavad aprillini. Teretulnud uued võistkonnad (kuni 4 
liiget). Ootame teid, nupukad – mälumängus ei ole kaotajaid! 
Täiskasvanuil osamaks 3 eurot, õpilased tasuta.

19. sept kl 18 Tapa vallavalitsuse ja vallavolikogu kohtumine 
rahvaga.

25. sept kl 13 Klubi Ehavalgus tegelused. Ootame uusi kaaslasi – 
tule huvitavalt aega veetma!

1. sept kll 16  Tapa Muusika- ja Kunstikooli aktus.

5. sept kl 16, 18 ja 20	 Animafilm	„Autod	3“.	Piletid	2	eurot	ja	4	
eurot.

10. sept kl 13 Vanavanemate päeva kohvilaud. Muusikat teevad 
Heino Sõna ja Väino Ero. Pidupäevakook ja kohv maja poolt. 
Üritus on tasuta.

10. sept kl 10–16  Dokumendifotode tegemine (pass, id- kaa-
rt, juhiluba jne). Võimalus saada pilt failina e-postile. Hind 
5 eurot. Lisainfo: Tiiu Heinsoo 5349 2553. onnelik.elevant@
gmail.com.

12. sept kl 18 ja 20		Action,	komöödia	„Palgamõrvari	ihukaitsja“.	
Alla 14 a keelatud. Piletid 2 eurot ja 4 eurot.

19. sept kl 18 ja 20  Tõestisündinud lool põhinev hoogne ja 
humoorikas	kelmilugu	„„Barry	Seal:	Mees	üle	Ameerika“.	Pea-
osas Tom Cruise. Piletid 2 eurot ja 4 eurot.

23. sept kl 11–16  Avatud väravate päev. Ülelinnaline kirbu-
turg, kus müük toimub koduõuel. Ostjad saavad õue astuda, 
elanikega juttu puhuda ja kaupa teha. Kui soovid kampa lüüa 
ja liigsetest asjadest vabaneda, anna endast teada meilile 
heilipihlak@gmail.com või telefonil 5559 5461 hiljemalt 15. 
septembriks aadress, lahtioleku aeg ja info, mida müügiks 
pakute. Meie hoolitseme selle eest, et kõik kodukaubamajad 
saaksid kaardile kantud. Ära pelga küsida, kui siit piisvalt 
infot ei leia!

26. sept kl 18 ja 20		Õudusfilm	„Amityville:	Kurjuse	ärkamine“.	
Alla 12 a keelatud! Piletid 2 eurot ja 4 eurot.

10. okt kl 19		Komöödiateatri	etendus	„Hollywoodi	filmitähed“.	
Lavastaja Erki Aule. Osades: Helgi Sallo, Katrin Karisma. Pile-
tid 13 eurot ja 15 eurot müügil Piletilevis ja Tapa kultuurikoja 
kassas.

                     KAiTseVÄe ToeTUse VÄeJUHATUs
          Seoses uue toitlustuskompleksi  

avamisega pakume tööd

KoKKADeLe
Koka tööülesanded:

Toiduainete	ettevalmistamine	toitlustusgraafikus	 
ettenähtud ajaks, toidu väljastamine ja säilitamine.

nõudmised kandidaadile
•	Vähemalt	põhiharidus	ja	erialane	 
ettevalmistus (kutseharidus, täiendkoolitus).
•	 Eesti	keele	oskus	kesktasemel	(B2)
•	 Kehtiv	tervisetõend
•	 Eelise	annab	suurköögis	töötamise	kogemus
Miks tulla meile tööle ja mida me pakume?
•	 Kaitsevägi	on	alati	olnud	ja	jääb	usaldusväär-
seks tööandjaks
•	 Vajadusel	tööandja	poolset	transporti	tööle	 
sõiduks ja tagasi
•	 Põhipuhkust	35	päeva	aastas
•	 Koka	töötasu	810	eurot	(bruto)
Tööaeg, tööle asumise aeg ja asukoht

Täistööaeg, vahetustega. Pikk nädal ETRLP, lühike  
nädal	KN.	Tööajad	vastavalt	graafikule,	5–17	või	9–21.	 

Tööle ootame Tapale alates 25.09.2017. 
Kandideerimise tähtaeg 15.09.2017, e-postile igor.
novitski@kra.ee või Igor Novitski Tel: 717 0823.

Kaitseväe värbamiskeskus www.vkw.kra.ee 
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Tapa valla ajaleht sõnumed - 
Roheline tn 19, Arenduskoda

Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee,

e-post: sonumed@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208

Küljendaja Liina Kald – tel 322 3005, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666

Trükiarv 3600. Leht ilmub üks kord kuus. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.

Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.

    

    

    

Kalda Arendus OÜ
rendib, müüb ja ostab Tapa linnas 1-, 2- ja 3-toalisi 

kortereid. Valmistame kortereid vastavalt kliendi 
soovile.	Info	tel	5627	0804,	veikoryy@gmail.com.

Müüa Tapa linnas ja vallas erinevas seisukorras 
korterid ja majad. Aitan Teid kinnisvara  ostmisel 

– müümisel - üürimisel.  Tehingute kiire ja korrektne 
vormistamine. Abi kolimisel. 

Kinnisvaraalane konsultatsioon tasuta.
Täpsem info: tel. 511 0478, Urmas Saarmets
e-post:	urmas.saarmets@nordproperty.com

Nomiaska OÜ 
teostab järgnevaid töid:

- välis vee- ja kanalisatsioonitrasside paigaldus
- santehnilised tööd siseruumides (ka boilerite 
puhastus, nõudepesu- ja pesumasinate paigal-
dus);
- vannitubade renoveerimine ja ehitamine ter-
vikuna;
- erinevaid ehitustöid.

Tel 508 2716, e-mail info@nomiaska.eu.

- kivisüsi
- küttepuud võrgus
- küttepuud  

konteineris
- kuuseklotsid   
  võrgus
- turbabrikett
- puitbrikett 
  (kandiline, ümar)
- liiv, killustik, muld
- saematerjal
- transport

Takom Transport OÜ

Õuna 15, tel 322 0028, 5693 0613.
AVATUD E–R  8–16.30

Väljaspool tööaega kokkuleppel.

Tapa küttelaos müügil

Tapa Ehitus OÜ  
teostab soodsalt järgmisi töid:

Tel 5343 7995, e-post info@tapaehitus.eu

- Korteriühistutele tehnilise  
   konsultandi teenus
- Korteriühistute renoveerimine,     
   remont
- Katuse ehitamine, remont
- Aedade ehitamine
- Puit ja kiviterrasside ehitamine
- Vundamentide ehitamine,  
   soojustamine
- Akende ja uste vahetamine
- Omaniku järelevalve teostamine

- Saunade ehitamine
- Elumajade ehitamine
- Ärihoonete ehitamine
- Eramajade ehitamine
- Seinte ehitamine,  
   soojustamine
-Vee- ja kanalisat- 
   sioonitööd
-Viimistlustööd

FIE Uno Lees treimis- ja freesimistööd 
Paide	mnt	7B,	Tapa	(endine	autobaasi	hoone).	 

Tel 5664 9956.

RAM Builder OÜ
 Teostab järgmisi töid:

Meil on kogemust üle 10 aasta.
Paide mnt 7c, Tapa. Tel 5598 3983.
E-mail: rambuilder.leht@gmail.com

•	Üldehituslikud	tööd,	
sise- ja välisviimistlus, 
plaatimine,  
pottsepatööd jne
•	Kivi-	ja	puitfassaadid

•	Viil-	ja	lamekatused
•	Akende	ja	uste	
müük ning paigaldus
•	Santehnilised	tööd
•	Elektritööd

 PRO PLEKITÖÖD OÜ
Teostab järgmisi töid:

- Katuste ehitus   
 - Vihmaveesüsteemide paigaldus   

 - Plekksepatööd
- Katuste ja puitfassaadide soojustamine  

ja renoveerimine
 Meie plekikoda teeb erinevaid plekksepatöid

(katuseluugid, korstnamütsid, ventilatsiooni läbi-
viigud, erimõõdulised veeplekid jne).  

Kui soovid plekkkatust, siis plekkkatust küsi otse 
plekkseppadelt. Info: tel 5556 0167  

pro.plekitood@gmail.com, www.proplekitood.ee.

Autokäpp OÜ
•	Autoremont	ja	hooldus	•	Varuosade	tellimine	

•	Summutite	remont
kalleivainen@hot.ee, tel 5650 3420

Väike 17, Tapa

K&s Torutööd oÜ teostab:
•	Vee-	ja	kanalisatsioonitrasside	ehitus	(sise-	
ja välistrassid)
•	Küttesüsteemide	ehitus
•	Reoveepaakide	ja	septikute	müük	ning	pai-
galdus
•	Sanseadmete	paigaldus
•	Teemantpuurimine

Tel +372 5565 6506.

Korstnapühkimisteenus,  
korstnapitsi remont ja ehitus. Akti väljastamine.  

Info 5665 8714, jaanus.stonera@gmail.com.

- Reisijate vedu (15+1k ja 50k)
- Kaubavedu (külmik)
- Kaevetööd (mini ekskavaator)
- Puksiirabi

Hindu tasub uurida. Tel +372 5650 0368.
E-mail primatecapital@gmail.com

Koduleht primatecapital.com

PRIMATE CAPITAL OÜ

Võtame tööle tisleri. 
Tel 5565 8919, amblapuit@gmail.com, 

Ambla Pikk tn 6.

Akende, uste ja muude puidutoodete  
valmistamine tellimuse peale.

Leia	meid	ka	FB-st	www.facebook.com/tapapizzakiosk/

piTsADe 
 eTTeTeLLiMine 

telefonil 5866 9095.

Lahtiolekuajad: 
P–R 11–21 ja L 10–21

Head sõpra 
TAMArA LÄÄnT 

Leinavad Mare, Olev, Lea, Vello,  
Eha, Paul, Helve, Viktor, Leili.

Avaldame kaastunnet lähedastele.

Head tegusat kaaslast 
TAMArA LÄÄnT

Mälestavad 
Kõrvelilled Anu ja Sirje.

ARELO OÜ
Müüme kohaletoimetamise võimalusega:  

sõelutud mulda, liiva, purukruusa, killustikku, freesasfalti.
Kalluri (multilift), kopplaaduri, frontaallaaduri, greideri jm  

rasketehnika teenuse osutamine.
Info tel 5636 0462, e-mail areloinfo@gmail.com.

Müüa maja õuna- ja põllumaaga. 
Soodsalt. Tel 5827 4262 (omanik). otsin tööd CE-kat autojuhina. Tel 5837 0479.

Vahetada või müüa 3-toaline kõigi mugavustega 
korter (Lennuki tn Rakveres) 2-toalise kõigi  

mugavustega korteriga. Oodatud on kõik pakkumised. 
Lähedal kauplused, bussijaam, koolid ja lasteaed. 

Info tel 5391 5613, 327 7907.


